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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto  
2

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 


	Text1: Bc. Šárka Trojanová
	Text2: The Voice of a Woman in Three Versions of Pygmalion: Sociolinguistic analysis
	Text3: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
	Text4: 2016
	Text5: 58 stran + 2 strany příloh
	Text6: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
	dd1: [2]
	dd2: [1]
	dd3: [2]
	dd4: [1]
	dd5: [1]
	dd6: [2]
	Text7: Diplomová práce Bc. Šárky Trojanové se zaměřuje na jazykové změny, ať už fonetické, morfologické, syntaktické, či stylistické, které přináší společenský vzestup tří hrdinek děl, variant na mytický příběh Pygmaliona. Jmenovitě se jedná o stejnojmenné drama autora G.B. Shawa z roku 1912, dále filmové adaptace muzikálu My Fair Lady režiséra George Cukora z roku 1964 a známého a oblíbeného filmu Pretty Woman režiséra Garryho Marshalla z roku 1990. V teoretické části, zřejmě vzhledem k zaměření práce na ženské hrdinky, diplomantka podává výčet a značně vágní a povrchní  popis  sociolingvistických faktorů, jako pohlaví, společenská třída a identita. V části praktické přistupuje k představení jednotlivých děl, popisu děje a po charakteristice sociolingvistických faktorů typických pro hlavní hrdinky, identifikuje hlavní změny z hlediska jednotlivých lingvistických aspektů, jmenovitě fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe, slovní zásoby a stylistiky. Závěrem autorka sumarizuje veškeré aspekty v rámci přehledné, byť nahodile strukturované tabulky. 
	Text8:  1) Mají na pojetí hrdinek a jejich proměny vliv, kromě doby vzniku díla i odlišná média? 2) Jakým způsobem porušuje starší muž cooperativeness principle, tím, že podle diplomantčina mínění nechá převážit politeness principle v situaci z filmu Pretty Woman na straně 47.3) Co způsobuje odlišnosti ve výsledku transformace jednotlivých hrdinek? Ve kterém případě jsou výsledky transformace nejodlišnější?4) Mohla by autorka práce shrnout odlišný vývoj jazykových schopností hrdinek?5) Co autorka chápe jako "voice" z titulu svého díla? Inspirovala se v některém z děl tzv. feministické kritiky?   
	Text9: 1.9. 2016
	Group1: Choice2
	Group2: Choice3
	Text10: Za hlavní slabinu diplomové práce považuji, tedy kromě jazykové stránky, která je místy na hranici únosnosti, absenci konkrétní hypotézy, protože má-li ji být "the upward social mobility of the heroines will be a result of a class-conscious change reflected in their use of language and personal identity negotiation" (p. 7), jedná se o značně široké a na prostoru diplomové práce stěží uchopitelné téma. Autorka tak dochází k závěrům typu, že se v případě všech tří hrdinek mění mimo jejich vzhled i jejich jazykové schopnosti a nejasně formulovaná hypotéza se zrcadlí v absenci jakéhokoliv stěžejního prvku analýzy. Mimo to je ovšem zaměření práce zajímavé a nápad propojit a porovnat jednotlivá díla nosný. Nicméně by pravděpodobně bylo produktivnější zaměřit práci na detailnější výsek a k tomu přistoupit věcně a kriticky, v tomto množství je analýza a interpretace nahrazena z pochopitelných důvodů fluidním popisem nahodilých aspektů. Celkově je diplomová práce Šárky Trojanové nešikovně uchopeným pokusem o analýzu příliš rozsáhlého a komplexního vzorku.  


